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1. Vasco Translator
Vasco Translator to urządzenie, które rozpoznaje mowę i tłumaczy
nawet długie i skomplikowane teksty oraz wymawia przetłumaczone zdania. Pełną listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie producenta. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest
połączenie z siecią WiFi lub siecią GSM.

1.1

Wybór języka źródłowego i docelowego
Naciśnięcie przycisku z flagą powoduje
rozwinięcie listy dostępnych języków. Aby
wybrać odpowiedni język, należy przeciągnąć listę w górę lub w dół, a następnie
nacisnąć wybrany język.
Zmiana języka po przetłumaczeniu zdania
powoduje jego ponowne tłumaczenie na
inny wybrany język.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna gdy
potrzebujesz szybkiego tłumaczenia na
wiele języków.
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1.2

Rozpoznawanie mowy
Przycisk
służy do wprowadzania tekstu z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy. Aby wprowadzić tekst,
naciśnij przycisk, a następnie po usłyszeniu sygnału, jednostajnym tonem, wyraźnie, z odległości ok. 15 cm od urządzenia
wymów zdanie.
Po skończeniu wypowiedzi tłumaczenie
rozpocznie się automatyczne. Tłumaczenie trwa około dwóch sekund.
Ikona
oznacza, że rozpoznawanie mowy nie jest dostępne dla wybranego języka i należy wprowadzić tekst za
pomocą klawiatury.

UWAGA! Jakość rozpoznawania mowy może się pogorszyć w głośnym otoczeniu.

1.3

Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Pola tekstowe służą do wprowadzania tekstu z klawiatury. Po naciśnięciu górnego lub dolnego pola tekstowego pojawi się klawiatura
dotykowa, za pomocą której możesz wprowadzić słowo lub zdanie,
które chcesz przetłumaczyć. Po wprowadzeniu zdania, naciśnij przycisk « Gotowe », aby rozpocząć tłumaczenie.
Możesz zmienić język klawiatury przytrzymując spację z nazwą
języka i przesunąć palec na wybrany przez siebie język.
Aby wprowadzić polskie znaki diakrytyczne naciśnij i przytrzymaj
przycisk z odpowiednią literą i przesuwając palec po ekranie wybierz
interesujący cię znak.
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Istnieje możliwość powiększenia górnego lub dolnego pola tekstowego poprzez naciśnięcie przycisku
. Aby zamknąć okno powiększenia należy nacisnąć przycisk « wstecz » na urządzeniu.
W wybranych urządzeniach możesz wprowadzać tekst za pomocą
dołączonej do tłumacza klawiatury sprzętowej. Patrz rozdz. 1.6.7
Akcesoria oraz instrukcja obsługi klawiatury Vasco.

1.4

Wymowa

Urządzenie automatycznie wymówi przetłumaczone zdania chyba, że funkcja ta została wyłączona w ustawieniach aplikacji lub wymowa nie jest dostępna dla wybranego języka.
Naciśnięcie przycisku
powoduje ponowne wymówienie przetłumaczonego tekstu.
Ikona
oznacza, że dla danego języka wymowa jest niedostępna.
Przycisk jest nieaktywny.

1.5
Przycisk

Kasowanie tekstu
służy do usunięcia całości wprowadzonego tekstu.

Aby skasować pojedyncze litery lub słowa, użyj przycisku kasowania
dostępnego z klawiatury dotykowej.

1.6

Menu aplikacji

Naciśnij przycisk
lub przesuń ekran od lewej krawędzi do prawej, żeby wyświetlić menu.

1.6.1 Tłumacz
Naciśnięcie zakładki « Tłumacz » powoduje przejście do głównego
ekranu aplikacji Vasco Translator.
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1.6.2 Tłumacz Foto
Tłumacz Foto umożliwia rozpoznawanie i tłumaczenie tekstu ze
zdjęć.
Naciśnij
lub przesuń ekran w prawo, aby wyświetlić menu Tłumacza Vasco, a następnie wybierz Tłumacz Foto.
Naciśnij “Galeria”, aby wybrać zdjęcie zapisane w pamięci urządzenia lub wybierz
“Aparat”, aby zrobić nowe zdjęcie.
Skieruj aparat na obiekt tak, aby cały tekst
był widoczny na ekranie.
Gdy aparat ustawi automatycznie ostrość,
naciśnij ikonę spustu migawki.

Naciśnij “Rozpoznawaj tekst” i poczekaj
kilka sekund.
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Możesz edytować rozpoznany tekst naciskając na niego w dowolnym miejscu.
Naciśnij “Tłumacz”, aby rozpocząć
tłumaczenie.

W nowym oknie naciśnij nazwę języka,
aby wybrać język, a następnie naciśnij
“Tłumacz”.

Tekst zostanie przetłumaczony na wybrany
język przez aplikację Vasco Translator.
Tłumacz automatycznie wypowie na głos
przetłumaczony tekst.

Jeśli zdecydujesz się na wybranie zdjęcia z galerii, powtórz wszystkie powyższe kroki.
Naciśnij
, a następnie “Ustawienia”, aby wybrać precyzję rozpoznawania tekstu.
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1.6.3 Historia
W celu przeglądania, modyfikacji lub usunięcia historii tłumaczeń,
otwórz menu, a następnie naciśnij Historia.
Aby wyświetlić daną frazę w głównym oknie aplikacji, wystarczy nacisnąć
wybrane tłumaczenie.
Aby usunąć wybrane tłumaczenie lub całą
historię, należy nacisnąć
, zaznaczyć
przy wybranym zdaniu lub pole
„zaznacz wszystkie”, a następnie nacisnąć
i potwierdzić.
Aby wyszukać tłumaczenie naciśnij

.

Aby powiększyć wybrane tłumaczenie
wystarczy przycisnąć przycisk
.
Aby udostępnić tłumaczenia zaznacz je, a
następnie naciśnij
i wybierz aplikację.

1.6.4 Liczniki
Liczniki tłumaczeń pozwalają na kontrolowanie aktualnej liczby tłumaczeń wykonanych przez sieć WiFi oraz GSM.
Aby wyzerować wybrany licznik naciśnij na
i potwierdź jego wyzerowanie naciskając
« Zeruj liczniki”»
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1.6.5 Rozmówki
Jest to zbiór najczęściej wykorzystywanych w podróży zdań i fraz.
•

Po uruchomieniu pojawi się okno wyboru pary językowej.

•

Pierwsze pole wyboru dotyczy języka w którym fraza będzie
wprowadzana do urządzenia.

•

Drugie pole wyboru dotyczy języka na jaki zostanie przetłumaczona fraza.
Po naciśnięciu pola « Wyszukaj » pojawi się klawiatura. Wpisz z klawiatury początek zdania. Możesz usunąć wpisany tekst naciskając
. Po wprowadzeniu tekstu pojawi się lista z podpowiedziami.
Wybierz z listy zdanie. Tłumaczenie pojawi się automatycznie na
środku ekranu.
Aby odsłuchać przetłumaczoną frazę naciśnij

.

1.6.6 Konwersacja
Aplikacja ta pozwala na prowadzenie rozmowy pomiędzy dwoma
osobami w dwóch językach.
Aby wybrać język naciśnij przycisk z flagą.
Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij przycisk
« START », a następnie naciśnij ponownie
na flagę i wypowiedz dowolne zdanie.
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Tłumaczenie trwa około dwóch sekund.
Rozpoznane i przetłumaczone zdania pojawią się na ekranie. Urządzenie od razu
wypowie tłumaczenie a ikona
zmieni
się na
.Aby kontynuować konwersację naciśnij ponownie jedną z flag u dołu
ekranu.
Aby powiększyć wybraną wypowiedź,
należy nacisnąć przycisk powiększenia
.
Aby wysłuchać ponownie ostatnie zdanie,
należy nacisnąć przycisk
lub wiersz z
tłumaczeniem.
Po naciśnięciu przycisku « wstecz » na urządzeniu, tłumaczenie zostanie automatycznie zapisane z nazwą domyślną: język
konwersacji oraz jej data.
Aby zmienić nazwę lub usunąć rozmowę
naciśnij i przytrzymaj ją do pojawienia się
okna z ustawieniami konwersacji
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1.6.7 Akcesoria
Zakładka « Akcesoria » służy do podłączenia
i konfiguracji urządzeń współpracujących z
tłumaczem Vasco, takich jak skaner, klawiatura fizyczna czy zestaw słuchawkowy.
Aby podłączyć wybrane urządzenie włącz
Bluetooth naciskając
, a następnie
naciśnij
obok jego nazwy.
Więcej szczegółów dotyczących podłączenia wybranych akcesoriów znajdziesz
w instrukcjach obsługi dołączonych do
urządzeń.

1.6.8 Ustawienia
Ustawienia tłumacza
Tłumaczenie ciągłe
Ta opcja umożliwia tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Tłumaczenie ciągłe wymaga większej ilości danych. Jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, zaznacz opcję „Tylko WiFi” albo „Nigdy”
•

Zawsze

•

Tylko WiFi

•

Nigdy

Ustawienia wymowy
Wymowa automatyczna
•

Zezwól

dtwarzaj

dtwarzaj
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•

Nie zezwalaj

Prędkość wymowy - Prędkość wymowy - pozwala zwiększyć lub
zmniejszyć szybkość wymowy.
Wielkość czcionki - przesuń suwak w lewo lub prawo aby zmniejszyć lub zwiększyć wielkość czcionki.
O aplikacji - wyświetla warunki użytkowania oraz informacje o wersji urządzenia.

2. Nawigacja GPS
Vasco Traveler został wyposażony w jedną z najlepszych i najbardziej
wyczyść
dokładnych nawigacji. Nawigacja działa bez dostępu do Internetu.
Swój klucz znajdziesz na wewnętrznej stronie etui dołączonego do
zestawu lub w pudełku. Użyj go tylko wtedy, gdy na ekranie pojawi
się komunikat „Wprowadź klucz do nawigacji”.
Aby nawigacja działała poprawnie, upewnij się, że moduł GPS
w urządzeniu jest aktywny a WiFi jest wyłączone.
Menu aplikacji jest wyświetlane w tym samym języku co język
urządzenia. Aby zmienić język komunikatów głosowych, naciśnij
przycisk
w lewym górnym rogu ekranu, następnie wejdź w
DATA
„Ustawienia”, „Opcje lektorów” i ustaw wybrany język. Aby pobrać
więcej komunikatów głosowych, naciśnij „Dodaj lektora”.

wyczyść
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2.1

Ekran główny
Wyszukiwanie adresu – aby wyznaczyć punkt docelowy,
naciśnij
w prawym górnym rogu ekranu, a następnie
naciśnij pole „Miejsce docelowe”, wpisz adres z klawiatury
dotykowej i naciśnij
.
Aplikacja zapisuje wyniki wyszukiwań.
Naciśnij
, a następnie wybierz zapamiętany adres, aby
użyć go do wyznaczenia trasy.

Wybierz z mapy – aby wybrać miejsce docelowe, możesz
dotknąć i przytrzymać dowolne miejsce na mapie.
Wyznaczanie trasy
Ikona

oznacza miejsce docelowe.

Naciśnij

, aby wyśrodkować ekran na twojej aktualnej pozycji.

Naciśnij

, aby kontynuować wyznaczanie trasy.

U góry ekranu pojawi się informacja z orientacyjnym czasem
dojazdu i odległością od celu. Aplikacja pokaże maksymalnie
3 zakładki z alternatywnymi trasami. Aby wyświetlić szczegóły trasy,
naciśnij
.
Aby przełączyć trasę, naciśnij zakładkę.
Wybrana trasa jest zaznaczona kolorem niebieskim na panelu zakładek i na żółto na mapie.
Aby rozpocząć nawigację, naciśnij

.
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Nawigacja
W trybie nawigacji, u góry ekranu znajdziesz informację o trasie
„zakręt po zakręcie” wraz z nazwą ulicy, na której się znajdujesz.
Ikona
oznacza, że komunikaty głosowe są aktywne. Naciśnij ją,
aby wyłączyć komunikaty głosowe.
Naciśnij

, aby włączyć komunikaty głosowe.

Ikona
mów

w lewym dolnym rogu ekranu informuje o maksymalnej
na drodze, na której aktualnie się znajdujesz.

odtwarzaj
wyczyść
dozwolonej
prędkości

W widoku nawigacji trasa przejazdu oznaczona jest kolorem żółtym.
Ikona

pokazuje twoją aktualną pozycję.

U dołu ekranu wyświetlana jest aktualna prędkość, szacowany czas
i godzina dojazdu oraz odległość od celu.
Aby anulować trasę naciśnij przycisk
mów

2.2

odtwarzaj

i potwierdź.

wyczyść
Menu

Naciśnięcie przycisku
otwiera zakładkę menu, do której łatwy
DATA
dostęp można uzyskać również przez wysunięcie jej z lewej części
ekranu.
2.2.1 Mapa
Naciśnij, aby wyświetlić mapę.
2.2.2 Ustawienia
Naciśnij, aby wejść do ustawień aplikacji.
Ogólne
Jednostki – wybierz jednostki.
•

Metryczne
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•

Imperialne

•

U.S.

Wyczyść historię – naciśnij i potwierdź, aby usunąć zapamiętane trasy i historię wyszukiwania.
Pokaż podpowiedzi – naciśnij, aby włączyć/wyłączyć powiadomienia o braku map.
Nawigacja
Opcje lektorów – wybierz głos lektora lub pobierz nowe głosy.
Mapy offline – dodaj/usuń mapy offline.
Zalecamy pobieranie map krajów, do których się
wybieracie, dzięki temu urządzenie działa optymalnie.
Alert prędkości – włącz/wyłącz lub skonfiguruj powiadomienia
o przekroczeniu prędkości.
2.2.3 Opcje trasy
Naciśnij , aby skonfigurować opcje trasy.
Typ trasy – wybierz typ trasy.
•

Najkrótsza

•

Zrównoważona

•

Najszybsza

Opcje – włącz/wyłącz opcje trasy.
•

Autostrady

•

Drogi płatne

•

Szutrowe drogi

•

Tunele
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•

Promy

•

Kolej

2.2.4 Ulubione miejsca
Naciśnij

, aby dodać/usunąć lub wyświetlić ulubione miejsca.

2.2.5 Licencja
Naciśnij, aby wyświetlić licencję.

3. Telefon
Vasco Traveler może zostać użyty jako telefon. Dzięki wbudowanej
karcie SIM pozwala na odbieranie darmowych połączeń na całym
świecie.

3.1

Połączenia przychodzące

Aby odebrać połączenie, naciśnij ikonę telefonu i przesuń w prawo.
W celu odrzucenia połączenia przychodzącego naciśnij i przesuń słuchawkę w lewo. Połączenia przychodzące są darmowe w ponad 160
krajach. W pozostałych krajach odebranie połączenia jest płatne. Aby
zobaczyć aktualne koszty odbierania połączeń i listę krajów, w których połączenia przychodzące są darmowe, odwiedź www.vasco-electronics.pl.
UWAGA! Połączenia przychodzące są darmowe pod warunkiem,
że kierowane są na numer europejski zgodny z fabryczną kartą SIM
dołączoną do urządzenia zaczynający się od cyfr +372.
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3.2

Połączenia wychodzące

Aby wykonać połączenie, wprowadź numer na klawiaturze i naciśnij
W przypadku korzystania z fabrycznej karty SIM należy wpisać
numer wraz z numerem kierunkowym kraju (np. +44 9875…). Połączenie natychmiast zostanie zakończone, a po chwili otrzymasz
połączenie przychodzące. Odbierz i czekaj na uzyskanie połączenia.
UWAGA! Koszty połączeń wychodzących różnią się w zależności od kraju. Aby sprawdzić aktualne koszty odwiedź www.vasco-electronics.pl.
UWAGA! Aby wykonać połączenie z kontaktem zapisanym
w książce telefonicznej, numer telefonu musi być zapisany wraz
z numerem kierunkowym kraju.

4. Kontakty
Aplikacja pozwala na dodawanie i przeglądanie kontaktów.

5. Przewodniki
Aplikacja „Przewodniki” zawiera bardzo obszerną bazę informacji
o krajach i miejscowościach na całym świecie. Korzystanie z aplikacji nie wymaga łączności z Internetem, gdyż wszystkie informacje
zostały zapisane w pamięci urządzenia.
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Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się strona główna. Na stronie
głównej dostępne są ogólne informacje na temat przewodników
oraz skróty do popularnych artykułów.
Wyszukiwanie miejsc
Aby rozpocząć przeglądanie zawartości, wpisz nazwę szukanego
miejsca do wyszukiwarki oznaczonej lupą. Baza artykułów zawiera
informacje na temat kontynentów, krajów, województw, regionów
turystycznych, miast i innych popularnych miejsc.
Po rozpoczęciu wpisywania na ekranie pojawi się lista proponowanych miejsc. Aby wyświetlić artykuł, przyciśnij wybraną podpowiedź. Jeżeli aplikacja „Przewodniki” nie wyświetla podpowiedzi dla
wybranego tekstu, użyj innej nazwy miejsca, wpisz nazwę regionu
lub województwa, w którym to miejsce się znajduje.
UWAGA! W trakcie przeglądania artykułu możemy trafić na odnośniki do innych artykułów lub odnośniki przekierowujące na strony
internetowe. Korzystanie z tych stron może pobierać duże ilości
danych i skutkować wyczerpaniem środków na karcie SIM.

6. App in the Air
Aplikacja Asystent lotów – App in the Air – to wyszukiwarka informacji o Twoich lotach.
Wpisz nr lotu, aby otrzymać aktualne informacje dotyczące godzin
wylotu, przylotu, opóźnień, numerów bramek, czasu pozostałego
do odprawy, czasu podróży itp. Wyniki wyszukiwania wyświetlane
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są z uwzględnieniem stref czasowych. Zaloguj się do swojego konta
Google, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i
dodatkowych funkcji.

7. Numery alarmowe
Vasco Traveler posiada bogatą bazę danych numerów alarmowych
w krajach na całym świecie.
Aby znaleźć numer alarmowy, naciśnij rozwijalne menu, a następnie
wybierz kraj pobytu.
Na liście pojawią się dostępne numery alarmowe dla wybranego
kraju. Aby wykonać połączenie, naciśnij wiersz z wybranym numerem telefonu.
UWAGA! Lista numerów alarmowych może się zmieniać w poszczególnych krajach i stracić swoją aktualność. Przed wyjazdem radzimy
potwierdzić poprawność danych ze stanem faktycznym.

8. Ambasady
Vasco Traveler posiada bazę danych ambasad na całym świecie.
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Aby znaleźć adres ambasady, naciśnij rozwijalne menu, aby wybrać
swoje obywatelstwo.
Następnie wybierz kraj pobytu z rozwijalnego menu.
Po wybraniu wyświetli się interesujący nas adres ambasady, numer telefonu, adres e-mail (jeśli dostępny), strona internetowa (jeśli dostępna).
W zależności od posiadanej wersji nawigacji, możliwe jest automatyczne wyszukanie adresu ambasady na mapie. Wystarczy nacisnąć
adres ambasady, aby została pokazana lokalizacja na mapie. Aby
zadzwonić do wybranej ambasady wystarczy nacisnąć widoczny numer
telefonu.
UWAGA! Lista ambasad może się zmieniać w poszczególnych krajach i stracić swoją aktualność. Przed wyjazdem radzimy potwierdzić
poprawność danych ze stanem faktycznym.

9. Przelicznik jednostek
Przelicznik jednostek to aplikacja służąca do przeliczania jednostek
takich jak: waluty, długość, masa, ciśnienie, prędkość, temperatura
oraz objętość.
Aby wybrać jednostki do konwersji, kliknij górny pasek z napisem
„Waluta” i wybierz inną jednostkę do przeliczenia.
Wpisz dane w lewym polu. Wynik konwersji pojawi się w prawym polu.
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UWAGA! Aplikacja automatycznie pobiera aktualny kurs walut. Można
wprowadzić kurs waluty ręcznie. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć
okno „ręczne wprowadzanie kursu”. Przy wybraniu ręcznego wprowadzania kursu, nazwy jednostek znikną. Konwerter będzie przeliczał
wartość z lewego pola przez wprowadzony współczynnik konwersji.
Wynik konwersji wyświetlony zostanie w prawym polu.

10. SOS

Aplikacja SOS służy do wysyłania alarmowego SMS na wcześniej
zdefiniowany numer telefonu z przygotowanym wcześniej tekstem
wiadomości.
Uruchamiając aplikację po raz pierwszy, wpisz numer telefonu, na który
ma zostać wysłany SMS oraz treść wiadomości. Do wiadomości możesz
również dołączyć lokalizację GPS z miejsca wysłania SMS zaznaczając
pole „Dodaj lokalizację”.
Aby wysłać SOS, naciśnij czerwony przycisk z napisem „Wyślij SOS”.
W każdej chwili możesz edytować wcześniej zdefiniowany numer i wiadomość, naciskając pole „Edytuj nr telefonu i wiadomość”.
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11. Pogoda
Aplikacja Pogoda została stworzona przez podróżników dla podróżników. Zawiera informacje o aktualnej pogodzie oraz pokazuje prognozy na najbliższe dni.
Urządzenie automatycznie pobiera aktualną pogodę dla miejsca,
w którym się znajdujesz, pod warunkiem, że GPS w urządzeniu
jest włączony i ustawiony na wysoką dokładność. Możesz włączyć
GPS i zmienić jego dokładność w ustawieniach urządzenia, w sekcji
„lokalizacja”.
Możesz dodawać miejsca za pomocą klawiatury dotykowej.
Aby dodać nową lokalizację, naciśnij
, wprowadź nazwę miasta i naciśnij
na klawiaturze dotykowej.
Aby sprawdzić prognozę dla innego miejsca, naciśnij
nie
,wprowadź kolejne miasto i naciśnij ponownie

, następ.

Aplikacja zapamiętuje wprowadzone miasta.
Funkcje
•
•
•

dodawanie i zmiana lokalizacji
zmiana stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita
aktualizacja pogody dla wybranej lokalizacji
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12. Wiadomości
Aplikacja Wiadomości służy do wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych.

13. Aparat
Po uruchomieniu aplikacji ukazuje się podmenu. Wybierz Aparat albo
Galerię.

13.1 Aparat
Podczas pierwszego uruchomienia włączona zostanie krótka prezentacja obsługi aparatu. Zdjęcia wykonane aparatami zostają zapisane w Galerii. W wybranych urządzeniach dostęp do Galerii można
uzyskać z menu głównego z ekranu Więcej aplikacji.
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Aby zrobić zdjęcie naciśnij przycisk

.

Aby przybliżyć lub oddalić, na ekranie urządzenia przybliż lub oddal
od siebie dwa palce.
Aby włączyć przedni lub tylny aparat, naciśnij przycisk aparatu ze
strzałkami
. (* Zależnie od urządzenia.)
Aby nakręcić film wybierz

.

Aby wejść w ustawienia zaawansowane aparatu, naciśnij
przycisk
.

13.2 Galeria
Służy do przeglądania zdjęć wykonanych aparatem. Obrazy można
segregować ze względu na albumy, do których są przypisane, lokalizację, czas wykonania, osoby na zdjęciu lub przypisane tagi.

14. Chrome
Aplikacja Internet pozwala na przeglądanie stron internetowych.
UWAGA! Niektóre strony internetowe mogą pobierać duże ilości
danych. Polecamy korzystać z Internetu po połączeniu z siecią WiFi.
Aby wpisać adres strony, szukaną frazę lub słowo, kliknij w pole
wyszukiwania. Wprowadź następnie tekst za pomocą klawiatury
dotykowej. Aby przejść do wybranej strony lub wyświetlić wyniki
wyszukiwania, naciśnij „OK” na klawiaturze dotykowej.
Aby wejść w ustawienia przeglądarki, kliknij przycisk

.
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Aby dodać stronę do zakładek, wejdź do ustawień, a następnie naciśnij
.
Aby wyświetlić zakładki naciśnij

u dołu ekranu.

Ikona
pokazuje ilość aktualnie otwartych kart. Naciśnięcie
powoduje ich wyświetlenie.
Aby otworzyć nową kartę, naciśnij
do ustawień i wybierz „nowa karta”.

, a następnie

lub wejdź

Aby zamknąć kartę, wyświetl wszystkie aktualnie otwarte karty naciskając
, a następnie naciśnij
albo przesuń kartę w lewo lub
prawo.
Aby zamknąć wszystkie karty, wejdź do ustawień i wybierz „zamknij
wszystkie karty”.
Aby wyświetlić historię naciśnij
u dołu ekranu, a następnie
wybierz „ wyświetl całą historię” lub wejdź do ustawień i wybierz
„historia”.

15. Kalkulator
Kalkulator dostępny w urządzeniu posiada dwa panele. Podstawowy
pozwalający wykonywać najczęściej używane operacje matematyczne oraz panel zaawansowany, na którym możemy wykonywać
obliczenia zaawansowane. Aby wyświetlić panel zaawansowany,
wysuń panel z prawej krawędzi ekranu.

28

16. Zegar
Zegar wyświetla aktualną datę i godzinę. Zawiera także funkcję
alarmu, zegar światowy, stoper oraz minutnik.

17. Organizator leków
Aplikacja ta przeznaczona jest do zapisywania przypomnień
o lekach, które mamy wziąć, z możliwością ustawienia częstotliwości ich zażywania. Dzięki tej aplikacji w bardzo łatwy sposób możesz
zarządzać dawkowaniem leków.
Naciśnij w głównym ekranie aplikacji przycisk
pole edycyjne:

. Zobaczysz

•

Nazwa – w tym polu wpisz nazwę leku, o którym aplikacja ma
ci przypominać

•

Opis – wpisz dodatkowy opis leku

•

Data przypomnienia – ustaw datę od której zacznie się
przypominanie

•

Częstotliwość przypomnienia – ustaw co ile dni wyświetlane
będzie przypomnienie

•

Godziny przypomnienia – ustaw w jakich godzinach nastąpi
przypomnienie

•

Kolor – ustaw kolor tabletki
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•

Dźwięk – ustaw sygnał dźwiękowy dla przypomnienia

•

Zachowaj – zapisz swoje przypomnienie o leku

Naciśnij nazwę leku, aby edytować lub usunąć przypomnienie.
Zobaczysz ekran dodawania nowego leku. Wybierz pole, aby go
edytować.
Naciśnij
, a zobaczysz czerwone ikony obok każdego przypomnienia. Naciśnij
, aby usunąć wybrane przypomnienie.
Naciśnij przycisk „Wstecz”, aby powrócić do menu głównego.

18. Do zrobienia
Aplikacja Do zrobienia służy do notowania zadań do wykonania oraz
grupowania ich w odpowiednie kategorie.
Kategorie
•

Aby stworzyć własną kategorię, naciśnij w głównym menu aplikacji ikonę
.

•

Aby wejść do wybranej kategorii, wybierz folder z podaną
nazwą.

•

Aby usunąć kategorię, naciśnij przycisk
gorię do usunięcia.

i wybierz kate-

Zadania
•

Aby stworzyć nowe zadanie wybierz

.

30

•

Aby edytować lub usunąć zadanie, naciśnij i przytrzymaj jego
nazwę.

19. Kalendarz

Aplikacja Kalendarz pozwala na przeglądanie miesięcy, dni oraz
dodawanie przypomnień na wybrany dzień.

20. Facebook
Facebook to popularny serwis społecznościowy.

21. YouTube
Aplikacja YouTube to popularny serwis umożliwiający oglądanie
filmów. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Aby korzystać
z YouTube nie jest wymagane konto.
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22. Poczta
Pozwala na podpięcie własnego konta poczty e-mail. Aby skonfigurować pocztę należy wpisać adres e-mail oraz hasło, a także podać
serwery poczty przychodzącej i wychodzącej POP3 i SMTP. Jeżeli
nie znasz nazw tych serwerów, skontaktuj się z dostawcą poczty lub
poszukaj informacji na stronie dostawcy.

23. Gmail

Aplikacja Gmail to popularny program poczty internetowej. Korzystanie z Gmail wymaga posiadania konta Google. Jeżeli nie posiadasz konta, możesz je założyć z poziomu aplikacji.

24. Stan konta
Aby sprawdzić stan konta, naciśnij „Odśwież.
Możesz także sprawdzić stan konta dzwoniąc pod numer 099 lub
wykonując dowolne połączenie. Otrzymasz informację zwrotną o stanie konta.
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25. Sklep Play
Sklep Play jest to sklep z aplikacjami, grami, muzyką, książkami,
magazynami, filmami i programami TV dla systemu operacyjnego
Android. Sklep prowadzony jest przez firmę Google. Znajdują się
w nim płatne oraz darmowe aplikacje.
Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji zostaniesz poproszony
o dodanie konta Google (jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś). Takie
konto możesz dodać, wybierając przycisk “Istniejące” lub stworzyć
nowe, wybierając przycisk „Nowe”. Po doładowaniu konta pojawi się
okno główne aplikacji.
Sklep
Aby wyszukać aplikację, naciśnij na tekst „Google Play” znajdujący
się u góry ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury dotykowej szukaną frazę.
Zaleca się korzystanie z sieci WiFi podczas pobierania aplikacji ze
względu na wielkość pobieranych danych. Używając do tego celu
sieci GSM, wyczerpiesz bardzo szybko limit na karcie SIM!
Dodatkowe opcje znajdują się pod ikoną

.

UWAGA! Vasco Electronics nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie aplikacji pochodzących od osób trzecich.

33

26. Rejestrator dźwięku

Rejestrator dźwięku to aplikacja pozwalająca nagrywać i zapisywać
dźwięk bezpośrednio do urządzenia.

27. Odtwarzacz wideo
Aplikacja pozwala na odtwarzanie plików multimedialnych. Obsługuje większość popularnych formatów audio i video.

APP190102

